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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CatECP SOBRE LES CONDICIONS LABORALS DELS 

TREBALLADORS DEL SECTOR TURÍSTIC (Tram. 302-00026/12)  

 

1.El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en col ·laboració amb la 

Direcció General de Turisme i els actors socials pertinents i sindicals més 

representatiu elaborin, via Consell de Relacions Laborals, un Segell de Treball Just 

i de Qualitat en el sector de l’hostaleria i la restauració. 

Transacció amb l´esmena 1 GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 

Aprovat:  125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 4 

abstencions (PPC)  

 

1.1. La creació del Segell de Treball Just i de Qualitat contempli entre els seus 

indicadors: 

a) L’aplicació i el compliment del Conveni col ·lectiu interprovincial del sector de la 

indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya per part de les empreses que operen 

en el servei final ofert. 

Aprovat:  125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 4 

abstencions (PPC)  

 

b) La no externalització de serveis centrals en l’activitat hotelera, com ho son les 

cambreres de pis, a terceres empreses.  

Aprovat:  84 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP), 41 en 

contra (Cs i 5 diputats d’ERC) i 4 abstencions (PPC) 

 

c) El compliment de les lleis de prevenció de riscos laborals, en especial atenció a 

la sobrecàrrega de treball. 

Aprovat:  per unanimitat (129 vots a favor) 

d) L’absència d’antecedents d’infraccions laborals molt greus. 

Aprovat:  125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 4 

abstencions (PPC)  

e) La igual retribució entre homes i dones per igual treball.  

Aprovat:  per unanimitat (129 vots a favor) 

f) La contractació de persones que formin part de col ·lectius vulnerables. 

Aprovat:  per unanimitat (129 vots a favor) 
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g) L’existència de mesures relacionades amb el foment d’ocupació estable i de 

qualitat valorant, en tot cas, que les contractacions laborals siguin indefinides 

amb antiguitats superiors als 3 anys.  

 

1.3. El Segell de Treball Just i de Qualitat requereixi auditories anuals que 

permetin verificar el seu compliment, havent-se de renovar cada tres anys.  

 

1.4. La Direcció General de Turisme disposi en la seva web del registre 

d’empreses que tinguin en possessió el Segell de Treball Just i de Qualitat per 

facilitar la seva promoció. 

S´accepta l´esmena 2 GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 

 

1.5. Dissenyar una campanya, juntament amb l´Agència Catalana de Turisme, 

per a donar a conèixer la iniciativa del Segell de Treball Just i de Qualitat 

S´accepta l´esmena 3 GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 

 

1.6. Que la Generalitat de Catalunya incorpori en la contractació pública clàusules 

de responsabilitat social, seguint les recomanacions aprovades per Acord de 

Govern de 20 de juny de 2017 i introduir el Segell de Treball  Just i de Qualitat, 

un cop aprovat. 

Transacció amb l´esmena 4 GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 

 

1.7. Que la Generalitat de Catalunya promocioni en les fires de turisme, 

congressos i conferencies la importància d’unes relacions laborals de qualitat i 

doni veu als actors socials i sindicals que les reivindiquen.     

 

Aprovats:  125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 4 

abstencions (PPC)  

 

2.  La Generalitat només contractarà serveis amb hotels que respectin i tinguin 

reconeguts el segell de qualitat amb els requisits anunciats. 

Rebutjat: 13 vots a favor (CatECP, CUP i 1 diputat de Cs) i 116 en contra 

(Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC)   


